Patientinformation, gynekologisk
cellprovtagning
Till dig som just lämnat ett gynekologiskt cellprov
Cellprov tas för att upptäcka cellförändringar (förstadier till livmoderhalscancer). Cellförändringar
kan behandlas och botas, därigenom kan risken för livmoderhalscancer minskas avsevärt.
Det här är en beskrivning av vad som händer med ditt prov och om vad olika typer av provsvar
kan innebära för dig.
Provet består av celler som tagits från livmodertappen, längst upp i slidan. Provet tas med en
liten borste som läggs i en burk som skickas till laboratorium för analys. Det är inte ovanligt att
det blöder efter provet, det är ofarligt och går över efter någon dag.
Om du är under 30 år analyseras ditt prov i första hand med bedömning av cellerna. Har du fyllt
30, kommer provet i första hand analyseras för HPV, humant papillomvirus. De allra flesta
prover, 96 procent, är helt normala. Några prover visar avvikelser och analyseras då vidare.
Beroende på analysresultat kan beskedet till dig se olika ut.
Normalt provsvar:
Vid ett helt normalt resultat kommer du få svar per brev från laboratoriet inom 6 veckor, men
ibland kan det ta längre tid. Är du i åldersgruppen 23–49 år, kommer du att kallas för ny
provtagning om cirka 3 år. Är du 50 år eller äldre kallas du efter 5 år.
Avvikande provsvar:
Om det finns någon cellförändring i provet kommer du att få skriftlig information om detta från
gynekologiska mottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala/Lasarettet i Enköping.
Beroende av graden på cellförändringarna får du antingen kallelse för ny provtagning eller till
vidare utredning och behandling.
Det är viktigt att veta att de allra flesta förändringar som upptäcks på dessa kontroller är
mycket tidiga och ofta självläkande.
Det kan hända att man väntar en tid med att ta om provet för att invänta den naturliga
självläkningen. Det är ingen fara utan snarare en fördel att vänta några månader till nästa
provtagning.
Om du har frågor om ditt provsvar är du välkommen att ringa till den barnmorskemottagning där
provet togs, alternativt till gynekologiska mottagningen Akademiska sjukhuset i
Uppsala/Lasarettet i Enköping.
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